
Een vink die een meeuw wil worden.. 

 
Beste medemeeuwenlopers, als nieuwbakken lid vind ik dat door middels van dit 

verslag mij aan jullie dien voor te stellen. Ik ben Petra Vink, 42 jaar, getrouwd 

met medemeeuw Jeroen Lautenschutz. Samen in het bezit van twee prachtige 
dochters.  

Na vaak als supporter te zijn meegegaan is het loopvirus dan ook bij mij 

toegeslagen en ben ik drie jaar terug lid geworden van AV Edam. Helaas kwam 

kort daarna Covid-19 om de bocht en kon ik niets meer dan doortrainen en zoals 
elke beginnende loper, mij door verschillende blessures heen slaan. Ook ga ik 

elke week gezellig met ‘groep Hilly Jonk’ naar Schoorl. 

Hier en daar wat wedstrijden gepakt, waar onder baanwedstrijden. Maar mijn 
doel is een meeuwencompetitie te lopen. En zo geschiedt het nu dat dit Vinkje 

(nee, geen familie in Edam), probeert een meeuw te zijn. Leuk feitje; wij komen 

elk jaar op Terschelling, daar heet een meeuw een kôbbe, dit geheel terzijde, 
maar wie weet doe je er je voordeel mee tijdens een algemene kennisquiz met 

familie. 

 

De wedstrijd, 48e Egboetsloop, wij kozen voor de 8,3 km. Jeroen en ik 
vertrokken tijdig richting Hauwert, want een familielid schijnt in het verleden wel 

eens net niet de start te hebben gehaald en bij 100m zonder inschrijving toch 

mee te zijn gaan lopen. Voor de goede orde; Iwan was vandaag ruim op tijd. 
Simon Mooijer was vandaag ook lekker op weg. Met meerdere meeuwen in zijn 

bus bracht hij nog eerst een bestelling weg in zijn winkel in Wervershoof. Twee 

aspirant meeuwen, Frank Bond en Simon Hansen, dachten slim te zijn en daar 
achteraan te rijden. Ze hadden bijna een rondje Wervershoof erop zitten! 

Ik moet nog even zeggen dat de meeuwen als een warm bad voelen. De 

felicitaties en aanmoedigingen vliegen, naast het zandstrooien over en weer. 

Daar is good-old Theo Mossel heer en meester in, die zei in de kleedkamer 
gewoon regelrecht in het gezicht van Henk Overeem dat hij er vandaag wel erg 

slecht uit zag! En Henk Overeem, heb je lekker gelopen vandaag? 

In de dames kleedkamer ging het rustiger aan toe. Helaas moesten wij het 
vandaag zonder Gina van Riesen doen. Zij heeft tijdens de Parkcross een 

gekneusde enkel opgelopen en moest vandaag verstek laten gaan. Wij hebben 

haar gemist en wensen haar dan ook een spoedig herstel toe. 

De eerste twee kilometer hadden we een flinke Noordwester wind tegen. 
Iedereen zocht naar zijn positie. Robin Kras probeerde nog een praatje aan te 

knopen met Cees Groot, maar deze werd er niet koud of warm van en liep stug 

door.  
Afke Collet had een fijne groep opgezocht met Reinier Stijvers en Yvonne Bond. 

Het was een mooie loop door de Egboet en tussen de kolenvelden. De laatste 

twee kilometer was immer geradeaus met zelfs nog een stuk klinkertjes. 
Op dit stuk zag ik zelf Sandra Butter dichterbij komen. Zij was er met 1,5 km al 

vandoor gegaan, waarvan ze later zelf toe gaf wat te enthousiast te zijn gestart. 

Met een sportieve ‘mooi’ passeerde ik haar 500m voor de finish en werd 1e 

meeuw bij de vrouwen en tevens 3e bij de vrouwen 40 plus. Sandra dus 2e en 
Yvonne Bond kon laten zien dat zij in de eindsprint wat sterker was en pakte 3e 

plek. 

Bij de mannen pakte Joost Zaunbrecher de 1e plek bij de meeuwen, 1e plek bij de 
mannen 19-39 én het parcoursrecord. 2e werd Simon Kroon en Jeroen 

Lautenschutz pakte, ondanks een knieblessure, een 3e plek. 

Simon werd overigens ook 2e bij mannen 40 plus. 



Verder blij om te zien dat Hilly Jonk en Tom Mosch ook finishte vandaag! En ook 

om nu een blije Arno van Ballegooij te zien. Genieten jullie ook overigens zo van 
de prachtige commentaren tussen Arno en Robin Kras op Strava? Het zijn net 

Waldorf & Stadler van de Muppetshow. 

Mooiste verrassing was Robin Kras die onverwachts een prijs pakte in de 
categorie mannen 19-39. Hij werd 3e en ging met een mooie beker en envelop 

naar huis. 

Wat minder mooi was, dat Cees Haan een aanvaring had met een jeugdige 

fietser. Ik hoop voor hem dat hij er zonder al te veel kleerscheuren is 
afgekomen. 

Van velen hoorde ik dat ze het een mooi loopje vonden en voor herhaling 

vatbaar. Ik ben trots dat ik lid van de meeuwenkolonie mag zijn 
Ik hoop jullie allemaal weer te zien op 21 november 2021 in Grootebroek voor de 

SAV Streekboscross.  

 
Met vriendelijke groet, 

Petra Vink 

 

 


